


 předkládá

1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele podpisů

2 Složení slibů členů zastupitelstva starostka

3 1/1/2022 Volba návrhového a volebního výboru, schválení programu 1. zasedání ZMČ starostka

4 2/1/2022 Stanovení celkového počtu uvolněných členů ZMČ Praha - Slivenec ve funkcích 
starosta, místostarosta, případně dalších funkcionářů starostka

5 3/1/2022 Volba starosty starostka

6 4/1/2022 Volba místostarosty starostka

7 5/1/2022 Zřízení kontrolního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba předsedy starostka

8 6/1/2022 Zřízení finančního výboru, stanovení počtu jeho členů, volba předsedy starostka

9 7/1/2022 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí starostka

10 8/1/2022 Odměny předsedů výborů, komisí a členů zvláštních ogránů fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva městské části starostka

11 9/1/2022 Zrušení usnesení č. 301/23/2021 stavební úsek

12 10/1/2022 Výběr dodavatele zakázky Výstavba smíšené stezky pro cyklisty a chodce s 
hipostezkou stavební úsek

13 11/1/2022 Vyhlášení I. kola grantů na rok 2023 úsek životního 
prostředí

14 12/1/2022 Záměr odbahnění rybníka dle doporučení MHMP úsek životního 
prostředí

15 13/1/2022 Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno s PREdistribuce, a.s. a Rytířským 
řádem Křižovníků s červenou hvězdou stavební úsek

16 14/1/2022 Změna charakteru dotace na polní cestu V Lipkách ekonomický úsek

17 15/1/2022 Přijatá dotace "Výstavba kontejnerové ZŠ" ekonomický úsek

18 16/1/2022 Přijatá dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ekonomický úsek

19 17/1/2022 Přijatá dotace pro ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 - opatření na pomoc 
pražským domácnostem ohroženým inflací ekonomický úsek

20 18/1/2022 Rozpočtová opatření dle tabulky č. 4 ekonomický úsek

21 19/1/2022 Pronájem pozemku 370/1 v k. ú. Holyně úsek majetku

22 20/1/2022 Výběrové řízení na dodavatele "Revitalizace polní cesty V Lipkách"
úsek majetku

                                                                        RNDr. Jana Plamínková v.r.
                                                                      starostka MČ Praha – Slivenec

Program jednání 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ 
Praha - Slivenec, konaného dne 19. 10. 2022 od 17:00 hod. v 

zasedací místnosti ÚMČ Praha - Slivenec, 1. patro     
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